
Animação geral
Representações, Postos e Escritórios da AMBEP

realizam ‘arraiás’ em junho e julho pelo país
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EDITORIAL

Cuidado com os participantes
Na AMBEP, o associado é o motivo de ser da Entida-
de. Cuidar de seus interesses, homenagear aqueles que 
têm uma atuação de destaque e lembrar do trabalho 
feito pela união de vários ambepianos fazem parte do 
dia a dia da Associação.

Na nossa Matéria de Capa você vai ficar sabendo a 
data e o local das festas juninas e julinas que algumas 
Representações, Postos e Escritórios estão preparando 
para seus associados. Fique ligado e aproveite para se 
divertir. E como sempre o que afeta diretamente os par-
ticipantes merece destaque, trazemos, na seção Sem 
Dúvida, uma reportagem sobre a volta do patrocínio 
da Braskem aos planos Petros PQU e Petros Copesul. 

Nela, beneficiários ativos e aposentados falam sobre 
suas expectativas.

Também temos duas homenagens a ambepianos de 
destaque. Na seção Gente Nossa contamos um pouco 
da história do petroleiro e plastimodelista Valdair Lo-
renzoni e, na seção Homenagem, falamos sobre o espí-
rito desbravador de Vanildo Avelino da Silva.   

Para a sua diversão tem ainda a Agenda Cultural, com 
dicas de livros e filme, além de um caça-palavras sobre 
esta edição na seção Passatempo.
Boa leitura.
A Diretoria
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AMBEP Manaus 
comemora
a marca de
500 associados

Revista da AMBEP 
recebe elogios 
Senhores, 
Recebi hoje, 17/3/2014, a nossa Revista da 
AMBEP. Fiquei satisfeito com o conteúdo nela 
apresentado. Quase todos os assuntos muito per-
tinentes ao que me interessa e talvez também a 
outros aposentados. 

Assuntos como Buscas no Ipam; gorduras; cartas; 
viagens; confraternizações; direitos dos aposenta-
dos; futuro dos fundos; enfim, assuntos de interesse 
de todos. Parabéns a todos vocês. Se eu recebesse 
a revista tão logo ela fosse distribuída, seria muito 
bom para mim. Sei da dificuldade que os senhores 
têm devido à distância entre vocês e o Amazonas. 
Mas fica o apelo.

José Jorge do Nascimento  
Manaus (AM)

AMBEP TurSeguros: 
Setor de Sinistro 
é aprovado

Caro Sr. Fernando Rampazio,
Gostaria de deixar registrado, através deste 
e-mail, meu agradecimento e elogio pelo exce-
lente atendimento que me foi feito por ocasião 
do sinistro com o carro de meu marido Angelo 
Lemos Romero Dantas no início deste mês de 
abril. Além da competência da corretora Glória 
de Souza Santos, a boa vontade em atender e 
solucionar o problema foi além da expectativa.

Parabenizo-o por poder contar em sua equipe com 
uma funcionária nota 10 (ou melhor, nota 1000).
Atenciosamente,

Nancy Carneiro Romero Dantas
Petrópolis (RJ)

CARTAS DOS LEITORESBLOCO DE NOTAS

A Campanha de Novos Sócios da AMBEP Manaus é um 
sucesso. Criada em 15 de maio de 2000, a unidade já 
conta com 500 sócios. “O Posto de Manaus tem como 
alvo as unidades da Petrobras, a Refinaria de Manaus 
(UAM), a BR Petrobras Distribuidora e a base de Urucu, 
onde existem muitos empregados que hoje representam 
aproximadamente 65% do quadro social de Manaus”, 
garante Moacyr Curuçá, que está à frente da Represen-
tação substituindo o encarregado Jonas Barbosa, afas-
tado de suas funções por motivo de saúde.

O Posto, que começou sua trajetória como Escritório 
e teve o objetivo inicial de atrair petroleiros aposenta-
dos, enfrentou dificuldades no início, quando seus re-
presentantes visitavam ex-colegas em suas residências 
em busca dos primeiros sócios da AMBEP em Manaus. 
“A nossa primeira tentativa foi ir às casas dos petrolei-
ros que se desligaram da companhia, e pouquíssimos 
aderiram à ideia porque nunca ouviram falar na Asso-
ciação. Em 2001, tínhamos apenas 51 sócios. Com o 
tempo e a ajuda de assistentes sociais da Petrobras e a 
participação nos Programas Pré-Aposentadorias (PPAs), 
expandimos nosso quadro de associados, chegando a 
141 ambepianos em 2002”, conta Curuçá. 

A AMBEP Manaus é formada por três dedicados 
colaboradores: o encarregado Jonas Barbosa 

(atualmente licenciado por motivo de saúde), 
Moacyr Curuçá e Danilo Roberto Jansen Pe-

nalber, que desde o início da Associação 
naquele estado, conduzem o Posto na 

capital amazonense. 
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Danilo Roberto 
Jansen Penalber

Moacyr Curuçá



5

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

5

R
EV

IS
TA

 D
A
 A

M
B

E
P

Um eterno aprendiz
na arte do conhecimento

GENTE NOSSA

Há pouco mais de 30 anos, em 1982, Valdair Loren-
zoni ingressou na Petrobras como estagiário. Admitido 
como instrumentista, passou por vários cargos e hoje 
atua como técnico de Manutenção. 

Ao longo de sua jornada na Petrobras, participou de 
grandes conquistas e viu muita coisa mudar na Em-
presa. “Destaco o processo de evolução da Refinaria 
de Capuava (Recap). Vimos tudo crescer e se mo-
dificar, vimos equipamentos sofisticados chegarem e 
a modernidade acontecer. Com isso, nos dedicamos 
ainda mais à nossa profissão e adquirimos novas ex-
periências para acompanhar a complexidade do ne-
gócio e de nossa área de trabalho”, conta Valdair, 
que está aposentado pelo INSS desde 2011 e deve 
encerrar este ano sua carreira na companhia.

Mas engana-se quem pensa que o paulista de 57 anos 
pretende ficar em casa lendo jornal e assistindo TV. 
Valdair tem planos que já estão sendo colocados em 
prática. “Comecei a cursar a faculdade de História e 
estou no segundo ano. Como terei mais tempo livre, 
decidi voltar a estudar para me satisfazer pessoalmen-
te. Gosto de ler, fazer pesquisas e aprender coisas no-
vas”, explica ele, que pensa em dar aulas para grupos 
de idosos após concluir o curso.

Talentoso artista
O morador de São Bernardo do Campo também tem 
um interessante hobby: o plastimodelismo, arte que 
consiste na construção de miniaturas de objetos. 
“Conheci o plastimodelismo na escola, quando 
estava no ginásio (atual ensino fundamen-
tal). Um colega fazia e comecei a comprar 
os kits também. Montava aviões, mas 
sem acabamento. Com o tempo, 
apurei minha técnica e passei 
a fazer carros, helicópteros, 
motos, naves, submarinos 
etc.”, lembra Valdair. 

A paixão pelo plastimodelismo se tornou tão grande 
que há alguns anos Valdair optou por fazer dois cursos 
para aprimorar sua técnica. “O primeiro foi sobre car-
ros. Aprendi os acabamentos para que ficassem ainda 
mais parecidos com os de verdade. O outro curso foi 
sobre militaria, quando comecei a finalizar veículos 
blindados. Eles são diferentes, pois exigem mais aten-
ção; devem ser pintados com tinta fosca e ficar com 
uma aparência de sujos de terra”, detalha Valdair, que 
já foi casado duas vezes, mas não tem filhos.

Além desse hobby, Valdair quer aprender a tocar um 
instrumento musical, de preferência de sopro. O saxo-
fone é um dos favoritos porque, segundo ele, tem um 
som diferenciado. O técnico também pretende viajar 
bastante depois da aposentadoria. “Tenho vontade de 
conhecer o Chile, desde o Deserto do Atacama até a 
Patagônia Chilena. A Turquia também seria um destino 
interessante”, planeja. 

Prestes a se aposentar na Petrobras, Valdair Lorenzoni planeja investir
em diferentes atividades para exercitar a mente e adquirir novos aprendizados

Como terei
mais tempo livre, 

decidi voltar a estudar 
para me satisfazer 

pessoalmente”

Valdair Lorenzoni
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HOMENAGEM

Vanildo Avelino da Silva,
o grande desbravador
A história da  AMBEP pode ser contada também por 
meio da história de vida de seus associados, que têm 
trabalhado incansavelmente, ao longo desses 32 anos, 
para torná-la uma entidade sólida e de sucesso. E 
nesta edição, a Revista da AMBEP faz uma pequena 
homenagem a Vanildo Avelino da Silva, mais conhe-
cido como Tuca, o grande desbravador, que ajudou a 
fundar, em 1982, a primeira Delegacia da AMBEP na 
cidade de São Paulo. 

Nascido em Quipapá, Pernambuco, às vésperas do Na-
tal de 1933, Vanildo concluiu seus estudos do curso 
técnico de Contabilidade e da Faculdade de Letras em 
Maceió. Ingressou na Petrobras em 1958, trabalhando 
no então Escritório de São Paulo, o Espal. Foi auxiliar 
de contabilidade e cursou os bacharelados de Ciências 
Contábeis, Economia e Administração de Empresas na 
Universidade Mackenzie, que lhe permitiram chegar à 
Chefia do Processamento de Contas. 

Já aposentado em 1982, Avelino aceitou o desafio pro-
posto por Antonio Ferreira Bastos, fundador da Associa-
ção de Mantenedores-Beneficiários da Petros, de auxiliar 
os companheiros Antonio Wagner Rizzatti e Teresa de 
Oliveira na criação da Delegacia da AMBEP na capital 
paulista. Começava ali, em 19 de abril de 1982, sete 
meses depois da inauguração da sede, no Rio de Janeiro, 
a expansão da Associação pelo país. 

As dificuldades iniciais foram superadas com o 
apoio logístico da Petrobras, que permitiu que a De-
legacia se instalasse no Espal. Com o tempo, o es-
paço cedido tornou-se pequeno, e a saída foi alugar 
um maior na mesma Rua Barão de Itapetininga, no 
4º andar do n.º 297. Na ocasião, a AMBEP paulista 
já contava com 400 associados.

Expansão da AMBEP pelo país 
No mesmo ano, foi hasteada a bandeira da 
expansão pelos ambepianos paulistas que, 
tendo à frente Vanildo Avelino da Silva, des-
cobriram o caminho para criar unidades da 
AMBEP nas cidades que abrigavam unida-
des da Petrobras: Santos, Campinas, São 
José dos Campos, Santo André, além 
do Posto de São Sebastião.

Uma das conquistas da AMBEP paulista, naquele 
mesmo ano, foi a compra da primeira sede própria da 
Associação: duas salas no 12º andar da Rua Barão de 
Itapetininga, nº 151. O ano de 1982 foi de conquistas 
e vitórias para a AMBEP em São Paulo.

A criação de um hino
Um dos momentos marcantes da Associação tradu-
zidos pelo espírito desbravador de Vanildo Avelino da 
Silva foi o Hino à AMBEP, de autoria deste ambepiano 
de espírito futurista. As palavras musicadas serviram 
de combustível para que ele estimulasse outros pe-
troleiros recém-aposentados nas décadas de 1980 
e 1990 a participarem da expansão da Associação. 
E assim aconteceu. Em sua peregrinação e entusias-
mo, Vanildo ajudou diretamente na criação de outras 
Delegacias em Recife, Natal, Maceió, Belo Horizonte, 
Brasília e Rio Grande do Sul.  

Sua história de determinação e persistência para ex-
pandir a AMBEP Brasil afora levou o cordelista Flávio 
Dantas a escrever “O Petróleo é Nosso”, cordel em que 
conta a história do desbravador Vanildo, quando ele 
completou 80 anos em 
2013. Vale a pena
a leitura.
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Vanildo Avelino e o cordel 
comemorativo sobre sua vida
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MAPA DA AMBEP

O ano de 2014 está sendo especial para as Represen-
tações da AMBEP de Campinas e Curitiba, que prepa-
ram eventos próprios para celebrar seus aniversários. 
Afinal, ambas comemoram 30 anos de inauguração com 
grande número de associados, o que confirma o caráter 
agregador da Entidade. 

Para José Francisco de Oliveira, representante-procu-
rador de Curitiba, a data é muito significava para a 
Associação. “É preciso destacar a dedicação e o es-
forço dos pioneiros que foram em busca do sonho de 
construir a AMBEP a partir do zero, sem contar com 
recursos financeiros ou materiais, valendo-se apenas 
da boa vontade e da determinação de vencer. Hoje, 
aqui em Curitiba, somos cerca de 1.100 ambepianos, 
o que nos enche de orgulho. É muito bom  fazer parte 
de uma história tão bonita e bem-sucedida”, explica. 

Wilson Vieira de Sousa, representante-procurador de 
Campinas, compartilha do mesmo sentimento de orgu-
lho de José Francisco. Para ele, fazer parte da história 
da Associação na cidade paulista é muito gratificante. 
“Hoje temos quase 1 mil ambepianos em Campinas. 
Se pensarmos que cada um deles tem uma média de 
sete dependentes, chegamos a quase 8 mil vidas be-
neficiadas pela AMBEP. Isso mostra a importância e a 
força da Entidade no dia a dia dos associados, ofere-
cendo assistência médica, jurídica, cursos e serviços 
sociais. Sinto-me privilegiado por fazer parte dessa lin-
da história há três décadas”, revela.  

Muito além da defesa dos interesses
Vale lembrar que as Representações da AMBEP em 
todo o país foram criadas para dar apoio aos petrolei-
ros sócios-mantenedores da Petros. A iniciativa, que 
ocorreu há 32 anos, é exemplo de como a união dos 
ativos e dos aposentados é importante para o bem-estar  
desses trabalhadores e suas famílias. Mais do que de-
fender o interesse dos associados, oferecem diversos 
tipos de serviços que beneficiam a todos.

Na Representação de Campinas, por exemplo, são ofe-
recidos cursos de artesanato e de idiomas, atividades 
sociais e serviços de corretagem de seguros, além de 
aniversários bimestrais. Na AMBEP Curitiba, além dos 
cursos tradicionalmente oferecidos aos participantes, é 
possível contar com os benefícios do Ipam para atendi-
mento médico-odontológico e do Projur, que interme-
dia os processos judiciais. 

Celebrações
E como festa é bom e todo mundo gosta, as duas Repre-
sentações planejam celebrações que possam reunir seus 
associados em ambientes alegres e descontraídos. Em 
Curitiba, a celebração dos 30 anos vai acontecer no dia 
27 de junho com a realização de um jantar dançante no 
Restaurante Castelo Trevizzo.  Já em Campinas, a festa 
acontecerá no dia 8 de agosto com um jantar no Círculo 
Militar da cidade, das 20h à 1h, com muita comida e 
música boa. Mais informações sobre as comemorações 
podem ser obtidas nas Representações.

Então prepare sua roupa de festa e boa comemoração.
Parabéns AMBEP Campinas e AMBEP Curitiba! 

Campinas e 
Curitiba em festa
Representações comemoram 30 anos com muito orgulho
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O ex-presidente
Haroldo Ramos da Silva, 
falecido em 18/3/1998, 
inaugura a sede de Curitiba 

Os precursores da AMBEP Campinas: 
Gécio Silva Neves (delegado-procurador/ 
1989-2001- in memorian),
Wilson Vieira de Souza (delegado à época), 
Vanildo Cavalcante da Cruz (delegado) e 
Sebastião Lelis Brito (delegado)
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MATÉRIA DE CAPA

É tempo de quadrilha, forró, comidas típicas, brinca-
deiras ao ar livre e muita diversão nas festas caipiras 
que invadem o país durante os meses de junho e julho. 
E nas Representações, Postos e Escritórios da AMBEP 
não será diferente. Cada uma das regionais prepara 
com muito carinho os tradicionais festejos de Santo 
Antônio, São João e São Pedro. Este ano, por causa 
dos jogos da Copa do Mundo que acontecem no Bra-
sil, a emoção será ainda maior. Portanto, vista uma 
roupa de caipira e pegue o seu par porque o ‘arraiá’ da 
AMBEP já vai começar!

No dia 13 de junho, em Aracaju (SE), a Representação 
local recebe cerca de 400 associados, a partir das 21h, 
no Clube do Banese. A banda Skama de Peixe promete 
animar a noite tocando o melhor do forró nordestino. 
O local contará com serviços de buffet, recepção e se-
gurança para garantir o conforto dos ambepianos. Os 
ingressos estão à venda na sede da Representação. 
Quanto às comidas e bebidas, serão pagas à parte. 

A Representação da AMBEP em Salvador (BA) reser-
vou um espaço na Associação Atlética do Banco do 
Brasil (AABB) para os associados no dia 18 de 
junho, a partir do meio-dia. Os ingressos dão 
direito a comidas típicas e churrasco. Be-
bidas não estão inclusas. 

Festas caipiras ficam ainda mais animadas
em época de Copa do Mundo no Brasil

‘Arraiás’ verde e 
amarelo agitam

as Representações
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Quadrilha em Vargem Grande (RJ)
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MATÉRIA DE CAPA

Alagoinhas (BA) faz o seu ‘arraiá’ no dia 20 de junho, a 
partir das 19h, no Espaço Julian Fest. A animação fica 
por conta da banda de forró Twitter. E não vão faltar as 
saborosas comidas típicas dos festejos caipiras, como 
pamonha, milho assado e cozido, canjica e um bom 
churrasco. Segundo o representante-procurador Milton 
Rezende, o local será decorado com as cores do Brasil 
em comemoração à Copa. Os associados podem adquirir 
os ingressos na sede da Representação.

A Representação de São Paulo que, como já é tra-
dicional, reserva a última quarta-feira do mês para 
comemorações, vai promover um ‘arraiá’ na própria 
sede, no dia 25 de junho, a partir das 14h. Os asso-
ciados poderão degustar pratos típicos e bebidas, po-
rém é necessário confirmar a participação no evento 
pelo telefone (11) 3150-3636. 

O ‘arraiá’ dos ambepianos da Representação de  
Santos acontece no dia 26 de junho, às 18h30, no 
Cepe Clube 2004. A festa será animada pela banda 
Sampaio & Ricardo. O ingresso inclui o consumo de 
comidas típicas, caldo verde, refrigerantes, quentão 
e vinho.

No dia 28 de junho o ‘arraiá’ acontece em São Luís 
(MA), a partir das 11h, na Sede Social da Amap com 
um saboroso churrasco e as deliciosas comidas típicas 
de São João. A música para embalar os participantes 
fica por conta do conjunto Soluço de Fole. Os ingressos 
podem ser adquiridos no Escritório. Os valores serão 
divulgados no ato da compra.

Em Fortaleza (CE), o ‘arrasta pé’ do Posto acontece no 
dia 28 de junho, às 20h, no Clube de Empregados da 
Petrobras. Além das brincadeiras e atrações típicas das 

festas caipiras, estão confirmadas apresentações de 
quadrilhas da região. Um show com o músico Zé 

Bandeira promete animar ainda mais a noite do 
ambepiano. “Devido à grande procura, limi-

tamos este ano a distribuição dos convi-
tes. Portanto, quem quiser participar 

deve garantir logo o seu ingresso”, orienta a encarre-
gada Maria Osmarina Santiago. Os associados poderão 
levar até cinco convidados e os tíquetes de compra, ofe-
recidos pela Representação, têm valor limitado.

O ‘arrasta pé’ dos ambepianos no Escritório de Brasília 
(DF) acontece no dia 19 de julho, às 20h, na Chácara 
Vicente Pires. A festa, estilo Americana (onde cada con-
vidado leva um prato de comida típica), será animada 
por um sanfoneiro. A  encarregada Eurilene Alexandre 
conta que o ‘arraiá’ deste ano terá quadrilha, bingo e 
brincadeiras, além de um delicioso churrasco para 
quem participar. A entrada é gratuita.

No Estado do Rio a festa vai ser coletiva: as Represen-
tações do Rio de Janeiro, Caxias, Niterói e o Posto de 
Petrópolis prometem uma única e grande celebração no 
dia 26 de julho, a partir das 16h, com direito a dança 
e muita diversão. “Todos os anos, nossos beneficiários 
aguardam ansiosos pela época do ‘arraiá’, que come-
moramos no Cedis”, lembra Raimundo Nonato, repre-
sentante-procurador da AMBEP Rio. As Representações 
também estão disponibilizando ônibus para o transporte 
dos participantes.

Então prepare sua roupa, anime-se e divirta-se nos 
‘arraiás’ da AMBEP pelo país.

Banda Sampaio & Ricardo anima festa 
em Santos

Festa em Salvador
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SEM DÚVIDA

Embora seja prevista na legislação que estabelece as 
obrigações da patrocinadora e da entidade de previ-
dência complementar, a retirada de patrocínio de um 
Plano de Previdência Complementar, quando aprova-
da pela Previc - o órgão público que deve zelar pelo 
cumprimento da lei e pela proteção aos direitos dos 
participantes -, sempre pega os associados de sur-

presa e acaba por gerar conflitos entre as partes. 
Por outro lado, quando a retirada é cancelada, o 

espanto é maior ainda. 

E foi exatamente isso o que aconteceu 
quando a Braskem (empresa do Grupo 

Odebrecht) arrematou da Petrobras 
várias indústrias petroquímicas 

que mantinham planos 
de previdência, 

 passando  
 

Volta do patrocínio 
pela Braskem
anima participantes

Associados das antigas PQU e Copesul aguardam orientação sobre como ficará a 
situação de seus Planos de Previdência Complementar
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assim a ser a patrocinadora desses Fundos. Ela de-
cidiu, em 2010, retirar o patrocínio dos planos 
Petros PQU e Petros Copesul, administrados 
pela Fundação Petrobras de Seguridade Social 
(Petros) desde 2002 e 2003. Em abril deste ano 
no entanto, de acordo com a Braskem, foi necessária 
a volta do patrocínio porque a Petros não teria cumprido 
suas obrigações no processo de retirada, inviabilizando 
a iniciativa. Para os participantes, a notícia foi inespera-
da e muito positiva.

“Saber que a decisão da retirada do patrocínio foi re-
vogada e que voltaremos a contar com nosso plano me 
deixa mais tranquilo com relação ao meu futuro. Foi 
uma decepção muito grande para todos nós, trabalha-
dores da antiga PQU, quando a Braskem retirou o pa-
trocínio ao nosso Plano de Previdência Complementar 
em 2010”, explica Fernando Sodré da Nóbrega, 52 
anos e há 25 na companhia. A declaração do técnico 
de Inspeção Pleno da antiga PQU, atual Braskem, tra-
duz bem as reações de grande parte dos participantes 
dos Planos Petros PQU e Petros Copesul.

Os planos de previdência complementar sempre fi-
zeram parte da vida dos empregados das empresas 
compradas da Petrobras pela Braskem: “Saber que po-
deremos ter o nosso Plano de volta me traz esperança 
de ter uma aposentadoria melhor. Porque, para nós, 
era natural assinarmos nossa admissão e também nos 
filiarmos ao Plano, cujas vantagens sempre foram mui-
to além da garantia de uma aposentadoria tranquila. 
Tínhamos empréstimo disponível com taxas melhores, 
enfim, era muito vantajoso. Quando a Braskem reti-

rou o patrocínio fomos orientados a nos filiar a um 
outro plano muito inferior”, recorda. 

Fernando explica que agora aguarda orienta-
ção da Braskem para saber como vai ficar 

a contribuição do Plano com relação ao 
período em que ficou cancelado tanto 

para os participantes quanto para a 
patrocinadora.

Para Benedicto Júlio, representante 
da AMBEP Santo André e aposentado da 

PQU desde 1984, a volta do patrocínio pela 
Braskem causou tanta surpresa quanto a suspen-

são. “Nós, contribuintes, investimos em um plano 
para nos dar garantia para a vida toda. Espero que tudo 

volte à normalidade porque esse período de indecisão e 
incerteza causou muito estresse, principalmente nos par-
ticipantes aposentados”, explica. 

Segundo Benedicto, durante o período de suspensão do 
patrocínio ele continuou recebendo seu benefício pela 
Petros, mas os valores passaram a ser retirados de seu 
fundo de participação. “Ainda é preciso que a Braskem 
nos explique como vai se dar essa volta do patrocínio”, 
afirma o contra-mestre de elétrica aposentado.

Uma vitória coletiva
Para Gildo Machado Vigano, aposentado da antiga  
Copesul após 32 anos de trabalho, a retomada do pa-
trocínio pela Braskem é uma vitória especial para os 
petroleiros do Rio Grande do Sul, que têm um histórico 
de lutas trabalhistas. “A notícia foi uma surpresa com 
gosto de vitória. Mesmo que isso tenha sido uma de-
cisão da Braskem e não da Justiça, é uma conquista 
dos associados. Nunca aceitamos negociar. Queríamos 
apenas o nosso direito adquirido, até porque o que fi-
zeram foi uma quebra de contrato de trabalho”, decla-
ra Gildo, que se associou ao plano no momento em 
que foi admitido na Petrobras.

Ele explica ainda que o plano não foi feito apenas para 
oferecer uma aposentadoria mais digna aos seus as-
sociados. “O Plano Petros Copesul era completo, ofe-
recendo financiamentos com taxas facilitadas, entre 
outros benefícios. Para mim, investir na previdência 
complementar é fundamental para que possamos ter 
uma vida digna após os anos de trabalho duro.”

Agora Gildo, assim como os outros beneficiários dos pla-
nos, aguarda informações precisas sobre como vai ser 
dada a continuidade do patrocínio e o que vai ser feito 
em relação aos anos em que não houve contribuição.

Benedicto Júlio
e a esposa
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QUALIDADE DE VIDA

O Brasil está na lista dos países que assinaram o com-
promisso internacional da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) de reduzir o número de casos de mortes 
por infarto e por acidente vascular cerebral (AVC) em 
25% até o ano de 2025. Entretanto, para conquistar 
a meta, é preciso conscientizar a população sobre a 
gravidade desses problemas que afetam o coração. De 
acordo com dados do Datasus, 300 mil pessoas são 
vítimas de infarto agudo do miocárdio. Desse total, 77 
mil não resistem, transformando o problema em uma 
das principais causas de mortalidade do país.

Para o vice-presidente da Sociedade de Cardiologia do 
Estado do Rio de Janeiro (Socerj), Ricardo Mourilhe, o 
aumento das doenças cardiovasculares tem relação com 
o desenvolvimento econômico de cada país. Na África, 
por exemplo, a maior parte das mortes é por doenças 
infecciosas. Nos países mais desenvolvidos, por conta da 
vida agitada, estresse e falta de tempo para ter uma ali-
mentação regrada e com a prática de hábitos saudáveis, 
as pessoas ficam mais expostas aos riscos cardíacos. “No 
Brasil, as doenças cardiovasculares estão entre as três 
principais causas de hospitalização e morte. O estresse 

associado ao consumo do fast food e ao vício do cigarro 
sem a realização de exercícios, causa um efeito dominó 
no organismo da pessoa e aumenta a probabilidade de se 
ter um infarto e AVC”, explica.

O cardiologista ressalta que as duas doenças cardiovas-
culares mais prevalentes – infarto e AVC – estão ampla-
mente ligadas a outros fatores de riscos, como diabetes, 
hipertensão, tabagismo, obesidade, aumento do estresse 
e sedentarismo. Para reverter o quadro, medidas educa-
cionais devem ser adotadas desde cedo para crianças e 
adultos. “As campanhas de prevenção têm sido o recurso 
utilizado pelas principais sociedades médicas do mun-
do. Mostrar a importância da alimentação saudável, da 
prática de atividades físicas e o hábito de não fumar são 
eficazes. O fumo, por exemplo, se exterminado da vida de 
uma pessoa, evita não só os riscos cardiovasculares, mas 
os oncológicos também”, garante.

Hoje em dia, Rosalvo de Souza Picanço, sócio da AMBEP 
Manaus, cuida mais da sua saúde. Diabético, hiperten-
so e usuário de um marca-passo, ele toma cuidados 
para não agravar seu quadro. “Sei que a minha saúde 

Cuide
bem do seu

coração

QUALIDADE DE VIDA
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Confira alguns mitos
e verdades sobre o tema

• É verdade que apenas os obesos têm problemas 
no coração?

 Mito: uma pessoa magra, mas com outros fato-
res de risco, tem a mesma chance ou mais de 
ficar doente se comparada a uma pessoa acima 
do peso que se cuide, que faça atividade física, 
controle o estresse e os exames de colesterol, 
glicemia e triglicerídeos. 

• Atletas ou praticantes regulares de atividades 
físicas têm menos chances de ter problemas 
no coração?

 Verdade: a possibilidade de desenvolver doen-
ça coronária e infarto é menor em pessoas que 
levam uma vida saudável, com atividade física 
e alimentação balanceada. 

• Doença cardiovascular atinge mais homens que 
mulheres?

 Mito: as doenças coronarianas são líderes 
em mortalidade tanto em homens quanto em 
mulheres. O que acontece é que a associação 
entre doenças cardíacas e mulheres é mais re-
cente, contrastando com estudos antigos que 
associavam essas doenças aos homens. 

Veja alguns sinais que não 
devem ser ignorados:  

1• Ansiedade: o ataque cardíaco pode causar 
ansiedade e medo.

2• Desconforto no peito: dor no peito é o sinto-
ma mais comum, mas nem todos os ataques 
cardíacos causam dor. No caso das mulheres, 
elas podem sentir queimação.

3• Tosse: uma tosse persistente pode ser sintoma 
de falha no batimento cardíaco, que pode re-
sultar em acúmulo de líquido nos pulmões.

4• Tontura: o ataque cardíaco pode causar tontura 
e até mesmo desmaios. Isso vem das arritmias 
cardíacas, uma mudança brusca no batimen-
to, ou uma aceleração muito grande do pulso.

5. Fadiga: acontece especialmente entre as mu-
lheres. O cansaço constante pode ser um sin-
toma de falhas cardíacas. 

QUALIDADE DE VIDA
poderia estar muito melhor, mas depois que descobri 
as doenças que tenho tomo o cuidado de não exagerar, 
procuro ter uma alimentação regrada e seguir as reco-
mendações médicas”, diz. 

Músculo afetado
A síndrome da insuficiência cardíaca, que afeta o mús-
culo do coração e resulta em um déficit de bombe-
amento do sangue, também merece atenção. O mal 
atinge principalmente as pessoas mais velhas e, entre 
os principais sintomas, estão fadiga, sonolência, con-
fusão e edema. O diagnóstico consiste, em primeiro 
lugar, em detectar os sintomas, seguido por um exa-
me clínico. O médico também pode realizar radiogra-
fia e eletrocardiograma para avaliar a função cardía-
ca. “Quando instalada, e se não for tratada de forma 
adequada, a síndrome reduz a expectativa de vida de 
uma pessoa. Estatisticamente, temos vários trabalhos 
na área da Medicina que apontam uma maior taxa de 
mortalidade causada por essa síndrome, em compara-
ção aos casos de câncer”, completa.

Alerta vermelho
O médico ressalta a importância de entender os sin-
tomas. Pessoas do grupo de risco (idosos, obesos, 
fumantes, diabéticos ou pessoas que tenham outros 
casos de problemas cardíacos na família) devem ir 
para o hospital se sentirem uma pequena queimação 
no coração ou, por exemplo, uma dor muscular muito 
forte. Não é recomendado esperar que o sintoma ame-
nize ou desapareça para tomar uma providência. 
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(As matérias publicadas neste espaço são de total responsabilidade da Gerência de Comunicação e Relações 
Institucionais da Petros)  

A partir de junho a Petros dará início à cobrança 
do valor do benefício INSS recebido em duplicidade 
em fevereiro de 2013. A medida tem como objetivo 
fazer o ressarcimento da quantia à Petrobras. Con-
forme acordado entre a companhia e os sindicatos, o 
desconto será feito em seis parcelas mensais, respei-
tada a margem consignável dos assistidos.

Com a extinção do convênio celebrado entre a Pe-
trobras e o INSS em 31 de janeiro de 2013, no mês 
seguinte os aposentados e pensionistas passaram a 
receber os benefícios pela rede bancária credenciada 
pela Previdência Social.

Como a Petrobras e a Petros fizeram os pagamentos 
em 25 de fevereiro de 2013, naquele mês o paga-
mento dos aposentados e pensionistas foi mantido, 
em caráter excepcional. Com isso, esses beneficiá-
rios receberam os valores dos benefícios do INSS via 
rede bancária credenciada por aquela autarquia e, 
também, pela companhia. Ou seja, o benefício do 
INSS foi pago em duplicidade.

Os aposentados e pensionistas já haviam sido aler-
tados sobre o assunto em carta (SRP-CL-151/2013, 
de 8/2/2013) encaminhada pelo Setor de Relacio-
namento com Participantes.  

(Fonte: Portal da Petros - 19/5/14)

Em junho começa o 
desconto do benefício 
INSS recebido em 
duplicidade pelos 
aposentados e 
pensionistas da 
Petrobras 

ESPAÇO PETROS

Informamos que alguns participantes receberam uma 
carta sobre uma suposta campanha de adesão ao car-
tão de crédito Petrobras. Esclarecemos que trata-se 
de uma informação inverídica e que não há nenhuma 
campanha de adesão ao Cartão Petrobras em parceria 
com a Petros. A Fundação já entrou em contato com a 
área responsável do Cartão Petrobras, que está toman-
do as providências cabíveis.

(Fonte: Portal da Petros -19/5/2014)

Nota de  
esclarecimento sobre 
carta falsa relativa 
ao Cartão Petrobras
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A produção de petróleo nos campos operados pela 
Petrobras, na chamada Província Pré-Sal, nas Bacias 
de Santos e Campos, atingiu, no dia 15/04/2014, o 
patamar de 428 mil barris de petróleo por dia (bpd), 
o que configura um novo recorde de produção diá-
ria. Até o final de 2014 entrarão em operação mais 
15 poços produtores, sendo 11 na Bacia de Santos e 
quatro na Bacia de Campos.

Esse recorde resultou do crescimento da produção da 
plataforma P-58, cuja operação foi iniciada em 17 
de março de 2014, no complexo denominado Parque 
das Baleias, na porção capixaba da Bacia de Campos. 
A P-58 já produz cerca de 50 mil bpd, por meio de 
três poços, todos da camada pré-sal. A Petrobras de-
tém 100% dos direitos na área.

O novo patamar de produção foi obtido por meio de 
24 poços produtores, sendo 15 poços na Bacia de 
Campos e nove na Bacia de Santos. Esses poços pro-
duziram, respectivamente, 222 mil e 206 mil barris 
de petróleo por dia.

Dos 15 novos poços que entrarão em operação até o 
final de 2014, dois serão interligados ao FPSO (na-
vio-plataforma) Cidade de São Paulo, cinco ao FPSO 
Cidade de Paraty, um à plataforma P-48 e três à pla-
taforma P-58. Todos esses sistemas de produção já 
estão instalados e em operação. Adicionalmente, dois 
novos poços serão interligados ao FPSO Cidade de 
Ilhabela e outros dois ao FPSO Cidade de Mangarati-
ba. Essas plataformas serão instaladas e entrarão em 
operação no segundo semestre deste ano.

Recorde de produção 
no pré-sal

(Textos extraídos da Agência Petrobras de Notícias)

Petrobras investe
US$100 bilhões na 
indústria naval brasileira
Setor que empregava 7,5 mil em 2003, 
hoje tem 75 mil e poderá chegar a 100 
mil pessoas em 2017

Com a perspectiva de dobrar a produção de petróleo 
até 2020, a Petrobras investirá US$100 bilhões na in-
dústria naval brasileira entre 2012 e 2020. O total de 
encomendas no período será de 28 sondas, 49 navios e 
146 barcos de apoio, 61 destes já estão em construção 
e 26 já entregues. A previsão é de contratação dos res-
tantes 59 barcos de apoio até outubro, o que totalizará 
as 146 novas embarcações. Além dessas encomendas, 
serão contratadas também 38 plataformas de produção, 
que contribuirão para elevar a produção de petróleo da 
Petrobras para 4,2 milhões barris por dia em 2020. 
O reaquecimento da indústria naval alavanca também 
outros segmentos da indústria, como os de máquinas, 
equipamentos pesados, caldeiraria, elétrica e automa-
ção. O conteúdo nacional dessas obras varia de 55 a 
75%, índice relevante para uma indústria que retomou 
sua capacidade de realização a partir de 2003.

Desde a construção no país das plataformas P51 e 
P52, há dez anos, as demandas da Petrobras foram 
responsáveis pelo grande avanço da indústria naval 
nacional e pelo desenvolvimento econômico de dife-
rentes regiões do país. Em 2003, o setor emprega-
va 7.465 pessoas no Brasil e hoje emprega mais de 
75 mil, reflexo do aumento da produção de petróleo 
e investimento em logística e distribuição. Até 2017, 
serão gerados mais 25 mil novos empregos, segundo 
estimativa do Sinaval (Sindicato Nacional da Indústria 
de Construção e Reparação Naval e Offshore). 

ESPAÇO PETROBRAS
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BLOCO DE NOTAS

A visão daquele prato de salada verde servindo de 
base para o suculento hambúrguer despertou em Dora 
um desejo quase infantil de esticar o braço e roubar da 
tela da televisão o sanduíche, que brilhava enfeitado 
por rodelas de tomate e respingos de maionese.

Decidiu que iria comê-lo naquela tarde, mesmo sozi-
nha. O telefone tocou e veio o convite para a exposi-
ção de pintura, onde a amiga que a estava convidando 
mostrava alguns trabalhos.

No local, a artista exibia seus quadros e seu sorriso. 
Percorreram paisagens, naturezas mortas, marinhas, 
rostos iluminados.

Na volta, Dora sugeriu, meio insegura: que tal come-
rem hambúrguer - programinha leve e simples, que 
não combinava muito com a ocasião; mas não era ele, 
também, uma gostosa expressão de arte?

Analisaram os prós e contras do ambiente de uma lan-
chonete, o que seria adequado para aquele frio entar-
decer, que reclamava lugar mais aconchegante.

Decidiram então ir a uma confeitaria. Talvez pela tem-
peratura daquele junho, observou que seu paladar sal-
tou rapidamente para o chá com torradas. Entraram. 
À medida que se dirigiam à mesa, iam observando o 
mosaico do chão, as vitrines iluminadas, as flores, o 
ar simpático dos garçons, a atmosfera que as remetia 
para outra época, bem mais romântica e solene.

As mesas eram cobertas por toalhas de um verde clarís-
simo e macio e, sobre elas, uma delicada jarra branca 
e verde se enfeitava de um raminho de flores miúdas.

Dora puxou a jarra para o centro, temerosa de que um 
movimento qualquer a jogasse ao chão. O garçom se 
aproximou solícito, recomendando cuidado, “as jarri-
nhas da confeitaria são únicas, não há como conseguir 
outra igual, caso se quebrem”.

As amigas se entreolharam pois, apesar de a confeitaria 
e o mobiliário serem antigos, alguns itens – entre eles 
ventiladores nas paredes e as jarrinhas – demonstra-
vam ser bem atuais. Somente a juventude do garçom 
justificava o pensamento de elas eram insubstituíveis. 

Vieram o chá, as torradas e as geleias. O bate-papo 
acompanhava, juntamente com o piano, o desenrolar 
daquela tarde.

Pediram a conta, despediram-se do simpático garçom 
e então um rápido olhar aos espelhos das paredes. 
Tinham, de fato, sucumbido ao charme da antiga casa. 

E o hambúrguer? Quem sabe, uma tarde, num shopping, 
Dora finalmente o encontrasse? 

Hambúrguer
na xícara de chá
Sara Schaquinich*

*Associada da AMBEP, tem alguns contos premiados, inclusive em concursos literários promovidos pela AMBEP no Rio de Janeiro, 
além do livro infanto-juvenil publicado Bisteca, autobiografia de uma cachorrinha Lhasa Apso. Em outubro, lançou o livro de contos 
intitulado Outubro não é marrom (produção independente).
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AGENDA CULTURAL

Histórias inspiradoras
Nesta edição da Revista da AMBEP trazemos para você várias opções de lazer: um livro sobre 
crise conjugal e outro, sobre craques do futebol, além de um filme baseado num best seller.

LIVRO
Adultério
Paulo Coelho
Sextante, 2014 – 240 páginas

A 28a obra de Paulo Coelho, escri-
tor brasileiro que já vendeu mais 
de 100 milhões de livros em 150 
países, é fruto da interação do 
‘Mago’ com fãs do mundo intei-
ro pela internet. A partir de uma 
pesquisa em seu blog, em que 
80% dos participantes falavam 
em depressão causada por uma 
infidelidade conjugal, ele criou um 
triângulo amoroso em torno da 
personagem Linda, jornalista suí-
ça na casa dos 30 anos que não 
tinha do que se queixar da vida 
até que ouviu a seguinte frase: 
“Não tenho o menor interesse em 
ser feliz, prefiro viver apaixonado”.

CINEMA 
A culpa é das estrelas
Shailene Woodley, Ansel Elgort, 
Willem Dafoe e Laura Dern 
Estreia: 5/6
Baseado no romance bestseller de 
John Green, o filme conta a his-
tória de Hazel e Gus, dois jovens 
que se conhecem em um grupo 
de apoio a pacientes com câncer 
e se apaixonam. Inspirador, corajo-
so, irreverente e brutal, o livro fala 
sobre a alegria e a tragédia que é 
viver e amar.

LIVRO 
Os Garotos do Brasil
Ruy Castro
Foz, 2014 - 136 páginas

Ruy Castro, vencedor de quatro 
prêmios Jabuti e autor de biogra-
fias como ‘O Anjo Pornográfico’, 
sobre a vida de Nelson Rodrigues, 
e ‘Estrela Solitária’, sobre Garrin-
cha, lança neste ano de Copa do 
Mundo ‘Os Garotos do Brasil’. Na 
obra, o escritor faz um passeio pela 
alma de craques do nosso futebol 
como Pelé, Zico, Bellini, Ronaldo e 
Sócrates. Um gol de placa.

HOMENAGEM
PÓSTUMA
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Morre Francisco Paula de Medeiros,
um dos pioneiros da AMBEP Salvador

Francisco Paula de Medeiros, que faleceu no dia 28 de feve-
reiro em São Luís (Maranhão), além de ter integrado o grupo 
que fundou a AMBEP Salvador exerceu   importantes cargos 
na Petrobras, onde teve uma carreira brilhante.

Em sua trajetória na empresa, foi superintendente da 
Região de Produção do Nordeste (RPNE), superinten-

dente da Região de Produção da Bahia (RPBA), su-
perintendente do Dexpro, diretor da Petrobras e, por 
último, professor do curso de Engenharia de Petróleo 
ministrado pela Petrobras, em Salvador.

Em nome dos associados, a AMBEP lamenta a perda do 
nosso estimado ambepiano.
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PASSATEMPO

Raciocínio aritmético / solução Caixa d’água

Raciocínio
aritmético

Verificando o desempenho dos registros, em uma hora:

Registro de esgotamento:

Se ele esvazia a caixa d’água em duas horas, em uma 
hora esvaziará a metade da caixa,  ou seja, ½.

Registro de abastecimento:

Em uma hora abastecerão 1/7 e 1/6 da caixa d’água.
Somando-se os dois, em 1 hora teremos 13/42.

Diferença entre esgotamento e abastecimento em 1 hora:

½ - 13/42 = 4/21 - em uma hora é esvaziada em 4/21.

Fazemos, agora, uma regra de três:
Se em uma hora a caixa d’água é esvaziada em 4/21, em 
quanto tempo está totalmente vazia?

1 hora____ 4/21
? horas_____ 21/21 = 5,25 que em horas são 5h15 
(cinco horas e quinze minutos).

Nesta seção Passatempo apresentamos um caça-palavras para você 
se divertir. Se você leu as matérias desta edição da Revista da AMBEP 
vai ser fácil responder às perguntas e encontrá-las no quadro abaixo.
 
As palavras podem estar de trás para frente, em linha reta, de cima 
para baixo ou de baixo para cima.

Divirta-se!

1. Qual o nome da banda que irá tocar na festa junina da 
Representação de Aracaju? 

2. Qual o nome do cantor que vai alegrar o ‘arrasta pé’ em 
Fortaleza? 

3. Como se chama o hobby do ambepiano Valdair Lorenzoni? 
4. Qual o nome do livro lançado por Paulo Coelho?   
5. Quais as duas Representações que completam 30 anos em 

2014?
6. Qual Representação da AMBEP conseguiu alcançar a marca de 

500 associados? 

P L A S T I M O D E L I S M O R

A Z X L Ç D E M J T O L I A R I

S K A M A D E P E I X E Z Z I V

S A N I P M A C A B I T I R U C

D G U R C D V G S P A A B Z M A

A R I E D N A B É Z E N L S A M

V S L I S M O D U E S A N I P A

A D U L T É R I O V E L A Z X N

S J T O L I A R I J T O L I A A

L Ç D E M J T V S L I S S J T U

A D C V G S P E E I O Q R T O S

Respostas: 1) Skama de Peixe; 2) Zé Bandeira; 3) Plastimodelismo; 4) Adultério; 
 5) Curitiba e Campinas 6) Manaus

Na edição passada da Revista da AMBEP, apresentamos um desafio de Raciocínio aritmético sobre uma caixa d´água. 
Veja abaixo a solução do desafio e descubra se obteve a resposta correta.

Nesta edição trazemos para você mais 
uma edição do Raciocínio aritmético. Veja 
se consegue chegar à resposta correta e 
confira, no próximo número da Revista da 
AMBEP, a solução deste problema.
Divirta-se!

Respostas: Aparelho de som: R$ 1.190,00;  TV: R$ 
1.330,00; notebook: R$ 1.425,00

Caça-palavras

Fazendo pesquisa de preço para 
aparelhos eletrônicos, me informaram os 

seguintes preços médios de mercado: 

Uma TV 32” (modelo x) 
e um note-book (modelo y) 

=  R$  2.755,00

Uma TV 32” (modelo x)
e um aparelho de som (mod. z) 

=  R$  2.520,00

Um notebook (modelo y) 
e um aparelho de som (mod. z) 

=  R$  2.615,00

Qual o preço de cada aparelho?



Rua Álvaro Alvim, 21, 6º e 8º andares - sls. 
1104/1105 e 1107/1108
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20031-010
Tel.: (21) 3212-3600 - Fax: (21) 2240-0406
E-mail: sede@ambep.org.br

REPRESENTAÇÕES REGIONAIS

POSTOS

ESCRITÓRIOS

NÚCLEO

TURISMO e SEGUROS

SEDE

Tem sempre uma 
AMBEP perto

de você.
Procure a sua.

www.ambep.org.br

AMBEP Alagoinhas (BA)
Praça Aristides Maltez, 28 
Centro - Alagoinhas CEP.: 48091-490
Fax: (75) 3423-4040
E-mail: alagoinhas@ambep.org.br

AMBEP Aracaju (SE)
Rua Campo de Brito, 1187 
São José - Aracaju - CEP.: 49020-380
Tel.: (79) 3214-6570/3214-6588/ 3214-6569
E-mail: aracaju@ambep.org.br

AMBEP Belém (PA)
Av. Governador Magalhães Barata, 695, sl.1  
Térreo - Edifício Tropical Center 
São Brás - Belém - CEP.: 66060-281
Tel.: (91) 3229-5747/3269-1801
Fax: (91) 3269-0034
E-mail: belem@ambep.org.br

AMBEP Belo Horizonte (MG)
Rua Tenente Brito Melo, 1365, Pilotis, sls.1 e 2 
Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP.: 30180-070
Tel.: (31) 3292-5682
Fax: (31) 3292-8225
E-mail: belohorizonte@ambep.org.br

AMBEP Campinas (SP)
Rua Barão de Jaguara, 655, 
sls.1501,1502,1504,1509 e 1510 
Centro - Campinas - CEP.: 13015-925
Tel.: (19) 3234-2154/3234-0149
Fax: (19) 3231-0171
E-mail: campinas@ambep.org.br

AMBEP Campos (RJ)
Praça São Salvador, 41, sls. 810 e 811 - Centro
Campos dos Goytacazes - CEP.: 28010-000
Tel.: (22) 2723-5699
Fax: (22) 2724-1562
E-mail: campos@ambep.org.br

AMBEP Curitiba (PR)
Rua José Loureiro, 603, conj. 201 e 202 
Edíficio Park Avenue 
Centro - Curitiba  - CEP.: 80010-916
Fax: (41) 3224-9358/3233-4824
E-mail: curitiba@ambep.org.br

AMBEP Duque de Caxias (RJ)
Rua Ailton da Costa, 115,, sls. 304 e 305 
Jardim 25 de Agosto
Duque de Caxias  - CEP.: 25071-160
Tel.: (21) 3774-4039
Fax.: (21) 2671-9790
E-mail: duquedecaxias@ambep.org.br

AMBEP Macaé (RJ)
Av. Elias Agostinho, 605, sl. 10
Imbetiba - Macaé - CEP.: 27913-350
Tel.: (22) 2759-0856
Fax: (22) 2759-0850
E-mail: macae@ambep.org.br

AMBEP Macaé (Escritório - Centro)
Rua Dr. Bueno, 148, sl. 203 
Centro - Macaé - CEP.: 27913-190 
Tel.: (22) 2772-1557

AMBEP Maceió (AL)
Rua Zacarias Azevedo, 399, sls 314 e 315
Edifício Trade Center 
Centro - Maceió  - CEP.: 57020-470
Tel/Fax: (82) 3372-6052
E-mail: maceio@ambep.org.br

AMBEP Natal (RN)
Av. Prudente de Morais, 744, sls. 1208/1209/1210 
Tirol - Natal- CEP.: 59020-400
Tel.: (84) 3202-5445
3202-7408
Fax: (84) 3202-5669
E-mail: natal@ambep.org.br

AMBEP Niterói (RJ)
Rua Maestro Felício Toledo, 519, sl. 502 
Edifício Office Center 
Centro - Niterói  - CEP.:24030-192
Tel.: (21) 2717-1016
Fax: (21) 2710-6235
E-mail: niteroi@ambep.org.br

AMBEP Porto Alegre (RS)
Rua Riachuelo, 1.098, conj. 903 - Edifício Tribuno - Centro
Porto Alegre - RS - CEP.: 90010-270
Tel.: (51) 3227-7174/3212-8132/3286-6334
Fax.: (51) 3212-3539
E-mail: portoalegre@ambep.org.br

AMBEP Recife (PE)
Rua Matias de Albuquerque, 223 sl. 401 
Santo Antônio - Recife  - CEP.: 50010-090
Tel.: (81) 3224-3683
Fax: (81) 3424-8416
E-mail: recife@ambep.org.br

AMBEP Rio de Janeiro (RJ)
Av. Rio Branco, 257, sls. 1705 a 1707 
Centro - Rio de Janeiro - CEP.: 20040-009
Tel.: (21) 2240-0684/ 2532-5263/ 2533-0408
2524-7504
Fax: (21) 2215-2763
E-mail: riodejaneiro@ambep.org.br

AMBEP Salvador (BA)
Av. Tancredo Neves, 999 s/301 e 302 
Edifício Metropolitano Alfa 
Caminho das Árvores - Salvador - CEP.: 41820-021
Tel.: (71) 3341-1823 /3341-1824 / 3341-1827
Fax: (71) 3342-6530
E-mail: salvador@ambep.org.br

AMBEP Santo André (SP)
Rua Monte Casseros, 270, conj. 131,
Centro - Santo André  - CEP.: 09015-020
Tel.: (11) 4990-7697/4992-5767
Fax: (11) 4994-3673
E-mail: santoandre@ambep.org.br

AMBEP Santos (SP)
Av. Ana Costa, 259, conj. 53 
Encruzilhada - Santos - CEP.: 11060-907
Tel.: (13) 3233-4915
Fax: (13) 3222-9662
E-mail: santos@ambep.org.br

AMBEP São José dos Campos (SP)
Avenida Dr. João Guilhermino, 474/ salas 41 e 42 
Centro - São José dos Campos - CEP.: 12210-130
Tel.: (12) 3941-1778/3921-1815
Fax: (12) 3921-3263
E-mail: sjcampos@ambep.org.br

AMBEP São Paulo (SP)
Rua Barão de Itapetininga, 151, sls.123, 124,133 e 134 
Centro - São Paulo - CEP.: 01042-001
Tel.: (11) 3150-3636
Seguro: (11) 3150-3639
E-mail: saopaulo@ambep.org.br

AMBEP São Sebastião (SP)
Av. Guarda Mor Lobo Viana, 427, ljs.1 e 2 , bloco C 
Centro - São Sebastião - CEP.: 11600-000
Tel.: (12) 3892-4054
Fax: (12) 3893-1896
E-mail: ssebastiao@ambep.org.br

AMBEP Cabedelo (PB)
Rua Arthur Santos Viana, 119 - 
Térreo
Ponta de Matos - Cabedelo 
CEP.: 58100-575
Tel./Fax: (83) 3228-3674
E-mail: joaopessoa@ambep.org.br

AMBEP Fortaleza (CE)
Rua Pedro Borges, 20 - sl. 2003 
Centro - Fortaleza 
CEP.: 60055-110
Tel.: (85) 3226-8684
Fax: (85) 3454-2263
E-mail: fortaleza@ambep.org.br

AMBEP Itajaí  (SC)
Rua Dr. Pedro Ferreira, 155, sl.902 
Ed. Genésio Miranda Lins
Centro - Itajaí - CEP.: 88301-030
Tel.: (47)3249-1461
Fax: (47)3249-1458
E-mail: itajai@ambep.org.br

AMBEP Manaus (AM)
Rua Eduardo Ribeiro, 620, sl. 201 
Centro - Manaus
CEP.: 69010-001
Tel.: (92) 3622-7001
E-mail: manaus@ambep.org.br

AMBEP Mossoró (RN)
Rua Bezerra Mendes, 75, sls. 1,3 
e 5  - Edifício Park Center 
Centro - Mossoró
CEP.: 59600-090
Tel.: (84) 3321-3271
E-mail: mossoro@ambep.org.br

AMBEP Petrópolis  (RJ)
Rua do Imperador, 264, sl. 909 
Shopping Santo Antônio
Centro - Petrópolis  - CEP 25620-000
Tel.: (24) 2231-6226
Fax: (24) 2243-2303
E-mail: petropolis@ambep.org.br

AMBEP São Mateus do Sul (PR)
Rua D. Pedro II, 587, sl. 25 
Centro - São Mateus do Sul 
CEP.: 83900-000
Tel./Fax. (42) 3532-5415
E-mail: smsul@ambep.org.br

AMBEP Vitória (ES)
Av. Nossa Senhora da Penha, 699, 
sl. 613, Torre B
Santa Lúcia - Vitória
CEP.: 29056-250
Tel./Fax: (27) 3225-8494/
3207-9592
E-mail: vitoria@ambep.org.br

AMBEP Angra dos Reis (RJ)
Rua Coronel Carvalho, 539, 
sl.409 - Centro
Angra dos Reis - RJ 
CEP.: 23900-315
Tel.:Fax: (24) 3365-7120
E-mail: angradosreis@ambep.org.br

AMBEP Brasília (DF)
QD. 01, BL. E, N.º 30, sl. 109
Edifício Ceará 
Setor Comercial Sul - Brasília 
CEP.: 70303-900
Tel./Fax: (61) 3321-5708 (*033)
E-mail: brasilia@ambep.org.br

AMBEP São Luís (MA)
Av. Sen. Vitorino Freire, 1958, sl. 211
Areinha - São Luís
CEP.: 65030-015
Tel./Fax: (98) 3232-1027
E-mail: saoluis@ambep.org.br

AMBEP São Mateus (ES)
Rua Manoel de Andrade, 115, Térreo
Centro - São Mateus 
CEP.: 29.930-045
Tels.: (27) 3763-3538/
3763-3412 (*036)
E-mail: saomateus@ambep.org.br

AMBEP TurSeguros
Administração e Corretagem de Seguros, Turismo, Viagens
e Promoção de Eventos S.A.
Av. Rio Branco, 125, 16º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP.: 20040-006
Tel.: (21) 2113-1000
Fax: (21) 2113-1038 (*029)
E-mail: financeiro@ambep.com.br

AMBEP Juiz de Fora  (MG)
Ligado à Representação de Belo Horizonte
Tel.: (32) 3292-5682



Maceió
8 dias - 7 pernoites
Saídas: 20 e 23 de julho
A partir de R$ 1.621,00

Serra Gaúcha
8 dias -7 pernoites
Saídas 16, 18 e 20 de julho
A partir de R$ 1.747,00

João Pessoa
8 dias - 7 pernoites
Saídas 16, 18 e 20 de julho
A partir de R$ 1.628,00

Fale com um de nossos operadores:

(21) 2113-1003 ou 2113-1031

turismo@ambep.com.br 

reservas@ambep.com.br
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A AMBEP TurSeguros preparou 
pacotes promocionais incríveis para 
você e sua família aproveitarem
o melhor das férias de julho, no calor
do Nordeste ou no friozinho do Sul.

Consulte nossos operadores
e boa viagem!

JÁ COMEcOU

A FAZER AS MALAS 

PARA CURTIR AS 

FÉRIAS DE JULHO?


